College van burgemeester en schepenen van 15 juni 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 8 juni 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Antonius van Padua Notulen 21 april 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Antonius van Padua - Notulen 21 april 2020.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Centraal Kerkbestuur Notulen 19 mei 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Centraal Kerkbestuur - Notulen 19 mei 2020
4.

Personeel - Goedkeuren wervingsreserve voor de functie van vakman Stad/OCMW
Ninove.

Goedgekeurd
Voorstel aan de burgemeester en schepenen om de wervingsreserve van vakman goed te keuren.
5.

Personeel - monitoren sport - zomer 2020

Goedgekeurd
Aanstellen van monitoren bij de sportkampen voor de zomervakantie
6.

Wijzigen aanstelling

Goedgekeurd
Wijzigen aanstelling van een collega
7.

Personeel - jobstudenten administratie - zomer

Goedgekeurd
Aanstellen van jobstudenten bij de administratieve diensten
8.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de statutaire functie van
manager lokale economie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
manager lokale economie goed te keuren.
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9.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een werving- en bevorderingsreserve voor de statutaire functie van
diensthoofd personeel.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
diensthoofd personeel goed te keuren.
10.

Personeel - bekrachtigen consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval en het vaststellen van een percentage van
blijvende arbeidsongeschiktheid van dit arbeidsongeval
11.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtigen besluiten Medex in verband met een arbeidsongeval
12.

Ter beschikking stelling van personeelsleden van het AGB De Kleine Dender van de
stadsdiensten gedurende de maatregelen opgelegd ingevolge Covid-19

Goedgekeurd
Ter beschikking stelling van personeelsleden van het AGB De Kleine Dender van de stadsdiensten
gedurende de maatregelen opgelegd ingevolge Covid-19
13.

Informatica - Project LB365/Mid-office - meerwerken, change requests en
terugstoring

Goedgekeurd
Voorstel om de meerwerken en de change requests voor het project LB365 goed te keuren. De
kosten voor de meerwerken en de change requests zullen afgehouden worden van de kredieten die
terugvloeien door de aansluiting van extra besturen in het LB365 project
14.

Burgerzaken - hernummering Oosteikendreef

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Oosteikendreef
15.

Burgerzaken - hernummering Weggevoerdenstraat

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Weggevoerdenstraat
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
28.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
29.

Burgerzaken - Uitreiking 27 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte februari
30.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere aanvragen tot plaatsing van een grafzerk op
de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
3

31.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag tot plaatsing van een grafzerk op de
dierenbegraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag tot plaatsing grafzerk op de dierenbegraafplaats Ninove
32.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluiten toepassing tijdelijk plaatsverbod
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop perceel stadsgrond te Okegem
- vraag Natuurpunt

Goedgekeurd
De vraag van Natuurpunt om het perceel uit de openbare verkoop te halen beantwoorden
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - instappen in de raamovereenkomst
"Studiebureau-stabiliteit" volgens de resultaten van de marktconsultatie en de
opdracht voor het nazicht van de dakstructuur van de sporthal, goed te keuren

Goedgekeurd
De instap in de raamovereenkomst "Studiebureau-stabiliteit" van een opdrachtencentrale wordt
goedgekeurd en de opdracht voor het nazicht van de dakstructuur van de sporthal in Ninove wordt
gegund voor het bedrag van € 2.070, exclusief btw en werkingskosten
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap GeNi - schoolmaaltijden
schooljaar 2020 - 2021 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de levering van warme
maaltijden in de stedelijke basisscholen, kleuter- en lager onderwijs, schooljaar 2020 – 2021, te
gunnen aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 6,35 incl. 6% btw (per maaltijd kleuter + lager + soep).
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - plaatsen nieuwe gasleiding naar het buurthuis
"Berdam" - goedkeuring meerwerken

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de extra uit te voeren werken en
begeleiding/opvolging van onderaannemers bij het geheel van werken voor het
herstellen/vernieuwen van de gasleiding naar het buurthuis "Berdam" ten bedrage van € 2.882,
exclusief btw, goed te keuren.
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstelling duiker Prindaal - goedkeuring
procedure

Goedgekeurd
De procedure voor de opdracht herstelling duiker Prindaal te laten uitvoeren
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een
sociaal huis - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen leveranciers

Goedgekeurd
De opdracht voor de begeleiding en/of adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische
zaken en bouw van een sociaal huis bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking worden goedgekeurd.
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39.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop gas en elektriciteit via aankoopcentrale
- vaststellen duurtijd en uitbreiding lijst deelnemers

Goedgekeurd
Het vaststellen van de duurtijd van het contract voor de aankoop van gas en elektriciteit via
aankoopcentrale en de uitbreiding van de lijst van deelnemers met de politie en het AGB
40.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een kernboormachine voor de
technische dienst - gunning van de opdracht

Verdaagd
41.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
42.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/23
43.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier Belasting op tweede verblijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020 wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 21.185,84
44.

Concessioneren van het beheer voor het parkeren in zekere straten van de stad zendbrief met betrekking tot bijkomende inlichtingen en inzage in de volledige
boekhouding inzake de parkeerinkomsten, exploitatiekosten en annuïteiten met
betrekking tot de investeringen van de stad Ninove - bespreekpunt

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om de zendbrief met betrekking tot
bijkomende inlichtingen en inzage in de volledige boekhouding inzake de parkeerinkomsten,
exploitatiekosten en annuïteiten met betrekking tot de investeringen van de stad Ninove te
bespreken.
45.

Concessioneren van het beheer voor het parkeren in zekere straten van de stad zendbrief m.b.t. bijkomende inlichtingen en inzage in de volledige boekhouding
inzake de parkeerinkomsten, exploitatiekosten en annuiïteiten m.b.t. de
investeringen van de stad Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om de zendbrief goed te keuren
46.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
47.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/214, 2020/218, 2020/219, 2020/220, 2020/221 en 2020/222.
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48.

Leefmilieu - niet schrappen van een perceel van de gemeentelijke inventaris
risicogronden - goedkeuring

Verdaagd
49.

Leefmilieu - aanplanting en onderhouden éénjarige stadsbebloeming in Ninove
2017 - goedkeuring vrijgave van de bankwaarborg

Goedgekeurd
Het college keurt de vrijgave van de bankwaarborg 2017 goed voor aanplanting en onderhouden
van éénjarige stadsbebloeming goed.
50.

Leefmilieu - aanplanting en onderhouden éénjarige stadsbebloeming in Ninove
2018 - goedkeuring vrijgave van de bankwaarborg

Goedgekeurd
Het college keurt de vrijgave van de bankwaarborg 2018 goed voor aanplanting en onderhouden
van éénjarige stadsbebloeming goed.
51.

Leefmilieu - aanplanting en onderhouden éénjarige stadsbebloeming in Ninove
2019 - goedkeuring vrijgave van de bankwaarborg

Goedgekeurd
Het college keurt de vrijgave van de bankwaarborg 2019 goed voor aanplanting en onderhouden
van éénjarige stadsbebloeming goed.
52.

Leefmilieu - invoeren gewichtsdiftar - proefproject sluikstorten samen met ILVA en
OVAM - indienen subsidievoorstel - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van ILVA om een
subsidiedossier in te dienen voor een proefproject rond het effect op sluikstorten bij invoeren
gewichtsdiftar.
53.

Leefmilieu - klimaat - opstart lokale renovatieprojecten provincie Oost-Vlaanderen
- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de opstart goed voor het project "Lokale renovatieprojecten" van de provincie
Oost-Vlaanderen.
54.

Omgeving - O_2020068750 - aktename juiste melding - bouwen van een veranda O/2020/224

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de juiste melding voor het bouwen
van een veranda
55.

Omgeving - OMV_2020053867 - vergunning met voorwaarden SH- exploiteren van
een dierenartsenpraktijk (IIOA) met bouwen van een hoogspanningscabine (SH) O/2020/163
Inrichtingsnummer: 20200425-0013

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het exploiteren van een dierenartsenpraktijk (IIOA) met bouwen van een
hoogspanningscabine (SH) te Outer.

6

56.

Omgeving - OMV_2020054164 - Vergunning met voorwaarden SH - vernieuwen van
de voorgevel - O/2020/166

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het vernieuwen van de voorgevel te Aspelare.
57.

Omgeving - OMV_2020055078 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren van
voorgevel en aanbrengen van crepi - O/2020/171

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren van voorgevel en aanbrengen van crepi te Ninove.
58.

Omgeving - OMV_2020057775 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren van
voorgevel en aanbrengen van crepi - O/2020/178

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren van een voorgevel en aanbrengen van crepi te Appelterre.
59.

Omgeving - OMV_2020051763 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning - O/2020/162

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
60.

Omgeving - OMV_2020036722 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen
voor 1 kavel voor gesloten bebouwing en 1 kavel voor halfopen bebouwing O/2020/135

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen voor 1 kavel voor gesloten bebouwing en 1 kavel voor halfopen
bebouwing te Ninove.
61.

Omgeving - OMV_2020035234 - Vergunning met voorwaarden SH - het wijzigen
van de verkaveling om lot 8 te herverkavelen in loten 8A en 8B - O/2020/113

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de verkaveling om lot 8 te herverkavelen in loten 8A en 8B te
Outer.
62.

Ruimtelijke Ordening - verkoopbaarheidsattest V 2006/9

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2006/9
63.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2002/57

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2002/57
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64.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor Vergunningenbetwistingen
voor het dossier O/2018/286, plaatsen van keerwanden

Goedgekeurd
kennisname Raad voor vergunningenbetwisting
65.

Ruimtelijke ordening - Mitiska - goedkeuring beroep tegen beslissing Departement
Omgeving - dossier afdeling wegen en verkeer - Brakelsesteenweg /
Ziekhuizenstraat 9406 Outer, herinrichten Brakelsesteenweg N8 waarbij 2
keerpunten worden gerealiseerd

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om in beroep te gaan tegen de
beslissing van het Departement Omgeving voor het dossier rakelsesteenweg / Ziekhuizenstraat
9406 Outer, herinrichten Brakelsesteenweg N8 waarbij 2 keerpunten worden gerealiseerd
66.

Lokale economie - ambulante handel op rondtrekkende wijze - ijskar- mei tem dec
2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein op rondtrekkende wijze met een ijskar in Ninove wordt
goedgekeurd.
67.

Lokale economie - verlenging opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens
ziekte

Goedgekeurd
De verlenging van de opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt
goedgekeurd.
68.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing assortiment en meters
marktabonnement - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanpassing van het assortiment en het aantal meters binnen een abonnement van een vaste
marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
69.

Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - schorsing abonnement van de heer
Marc Monsieur - goedkeuring

Goedgekeurd
De schorsing van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
70.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - digitaal verwerken en afleveren vergunningen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS geeft n.a.v. de coronacrisis goedkeuring aan het digitaal verwerken en afleveren van
tijdelijke terrasvergunningen voor de periode 19 juni t.e.m. 31 augustus 2020.
71.

Lokale economie - EFRO-project "Onderneem Er Op Uit" - Provincie OostVlaanderen - experten lokale economie + optimaliseren digitale dienstverlening
ondernemers - deelname trajecten - principebeslissing

Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan deelname van volgende trajecten binnen het EFRO-project
“Onderneem Er Op Uit”:
- Experten lokale economie: Traject “thematisch/op afroep”
- Digitale dienstverlening voor ondernemers: Trajecten “Quick Win”, “Dossierbeheersysteem” en
“Service Design”
-“Quickscan” lokale economie en digitalisering.
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72.

OW – Het plaatsen van 2 openbare verlichtingspalen 4m. Recht met armatuur Mini
Luma in de voetweg tussen de Weggevoerdestraat en Elisa Van Caulaertstraat –
goedkeuring prijsofferte – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van 2 openbare verlichtingspalen 4m. Recht met armatuur Mini Luma in de voetweg
tussen de Weggevoerdestraat en Elisa Van Caulaertstraat ten bedrage van €3.403,28, btw verlegd,
goed.

73.

OW – Het plaatsen van 16 nieuwe ledarmaturen en het slopen van 10 bestaande
armaturen – goedkeuring prijsofferte voor het project te Ninove - Rospijkstraat Frankenstraat, dossiernummer: 322625 – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
project te Ninove - Rospijkstraat - Frankenstraat, dossiernummer: 322625 voor het plaatsen van
16 nieuwe ledarmaturen en het slopen van 10 bestaande armaturen ten bedrage van €6.238,69,
btw verlegd, goed.
74.

OW – Het plaatsen van 5 OV. Palen 4,5m recht in de voetweg en 1 OV. Paal in de
wijk met ledtechnologie – goedkeuring prijsofferte voor het project te Ninove Rufin Pennestraat, dossiernummer: 326638 – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
project te Ninove - Rufin Pennestraat, dossiernummer: 326638 voor het plaatsen van 5 OV. Palen
4,5m recht in de voetweg en 1 OV. Paal in de wijk met ledtechnologie ten bedrage van € 6.679,54,
btw verlegd, goed.
75.

OW – Het ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar
verlichtingsnet. Het plaatsen van 5 openbare verlichtingspalen met nieuwe
armaturen emet ledtechnologie. Het overkoppelen van 12 woningen en het slopen
van het bov. Laagspanningsnet – goedkeuring prijsofferte voor het project te
Ninove - Kraningenstraat, dossiernummer: 339463 – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
project te Ninove - Kraningenstraat, dossiernummer: 339463, voor het ondergronds brengen van
het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet. Het plaatsen van 5 openbare verlichtingspalen met
nieuwe armaturen emet ledtechnologie. Het overkoppelen van 12 woningen en het slopen van het
bov. Laagspanningsnet ten bedrage van € 38.352,24, goed.
76.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 14 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 14 en
het proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor de aanleg van riolering in de
Pollarestraat te Ninove voor het bedrag ten laste van de stad van € 36.264,90
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77.

OW - Een overzichtslijst van de goedgekeurde en de nog goed te keuren offertes
met betrekking tot het plaatsen van zebrapadverlichting.

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst met
betrekking tot de goedgekeurde alsook de nog goed te keuren offertes voor het plaatsen van
zebrapadverlichting.
78.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Gezellestraat te Appelterre-Eichem.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de werken ter hoogte van de Gezellestraat 94-98 te Appelterre-Eichem, goed.

79.

OW - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van
werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het
uitvoeren van werken op het openbaar domein goed.

80.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - tijdelijke
aanstellingen van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijk voor doorlopende duur aanstellen van kleuteronderwijzeres/-essen en onderwijzers/-essen
vanaf 1 september 2020 in de scholen van de scholengemeenschap GeNi.
81.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel en personeel
kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere opdracht - toekenning ambtshalve
verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de SBS Denderwindeke vanaf
01.06.2020 t.e.m. 30.06.2020 en tijdelijk belasten met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in
het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 01.06.2020 t.e.m.
30.06.2020 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie coronaouderschapsverlof voor 1/2de is toegekend.
82.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 4/24 vanaf 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021.
83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 4/24 vanaf 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021.
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84.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2020
tot en met 31 augustus 2021.
85.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2020 tot en
met 31 augustus 2021.

86.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni
2021.
87.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzer van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2020 tot en met 31
augustus 2021.

88.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2020 tot en met 31
augustus 2021.
89.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2020 tot en met 31
augustus 2021.
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90.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 12/24 voor de
periode vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
91.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een administratieve
medewerker van de scholengemeenschap GeNi voor een deeltijdse opdracht van 7/36 voor de
periode vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
92.

Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde personeel kleuteronderwijs - schooljaar 2020/2021 - afwezigheid voor
verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een voltijdse opdracht aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
93.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Afgevoerd
94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan
een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 1 september 2020
tot en met 31 augustus 2021.
95.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - schooljaar
2020/2021 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een onderwijzeres van de
Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.

96.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - bestuurspersoneel schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een voltijds vastbenoemde
directeur voor een deeltijdse opdracht van 12/24 voor de periode vanaf 1 september 2020 tot en
met 30 juni 2021.
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97.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan
een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 1 juni 2021 tot en met
30 juni 2021.
98.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzer van de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 4/24 vanaf 1 september
2020 tot en met 30 juni 2021.
99.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1
september 2020 tot en met 30 april 2022.
100. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1
september 2020 tot en met 30 april 2022.
101. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1
september 2020 tot en met 30 april 2022.
102. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/2e (12/24) aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1
september 2020 tot en met 30 april 2021.
103. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning
Afgevoerd
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Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/2e (12/24) aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf
1 september 2020 tot en met 30 april 2021.
104. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1
september 2020 tot en met 30 april 2021.

105. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet
Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 12/24 voor de periode
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021.
106. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - gedeeltelijke
loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (7/36) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een deeltijds vastbenoemde zorgcoördinator en deeltijds vastbenoemde
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2020 tot en
met 30 november 2020.
107. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek mutatie
Goedgekeurd
Inwilliging van een verzoek tot mutatie, ingediend door een deeltijds vastbenoemde lerares DKO,
domein muziek, voor een deeltijdse opdracht van van 3 lestijden vanaf 1 september 2020.
108. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek mutatie
Goedgekeurd
Inwilliging van een verzoek tot mutatie, ingediend door een deeltijds vastbenoemde lerares DKO,
domein muziek, voor een deeltijdse opdracht van van 6 lestijden vanaf 1 september 2020.
109. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - organisatie zomerschool in
vestigingsplaats Seringen - kennisneming indiening subsidieaanvraag
Goedgekeurd
Kennisneming van de indiening van een subsidieaanvraag voor de organisatie van een zomerschool
in de vestigingsplaats Seringen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
GR1. Jeugd - goedkeuren van de organisatie en het bijhorende huishoudelijk reglement
van de kindergemeenteraad.
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuren van de organisatie en het bijhorende huishoudelijk reglement van de
kindergemeenteraad.
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110. Jeugd - goedkeuring organisatie speelpleinwerking zomervakantie 2020
Goedgekeurd
goedkeuren van de speelpleinwerking voor zomervakantie 2020.
111. Jeugd - goedkeuring mobiele speelpleinwerking 2020
Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van mobiele speelpleinwerking in buurthuis Outer en buurthuis
Okegem
112. Jeugd - goedkeuring BMX-kampen tijdens zomervakantie 2020
Goedgekeurd
Goedkeuring organisatie twee BMX-kampen tijdens juli en augustus 2020
113. Jeugd - Tijdelijk politiereglement op het verkeer - inrichten van speelstraten
tijdens de maanden juli en augustus 2020
Verdaagd
114. Sport - subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve
vrijetijdsbesteding - goedkeuring uitbetaling 2020
Goedgekeurd
Subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding goedkeuring uitbetaling 2020
115. Kennisname overzichtslijst advocaten in Ninove en hun prestaties gedurende de
laatste zes jaar
Goedgekeurd
Kennisname overzichtslijst advocaten in Ninove en hun prestaties gedurende de laatste zes jaar
GR2. Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin samenwerkingsovereenkomst Belfius nv, the Studio nv en Stad Ninove goedkeuring
Goedgekeurd
De GR gaf op 28 mei 2020 goedkeuring aan het uitkeren van een papieren waardebon van € 25,00
aan ieder gedomicilieerd adres in Ninove, deze kan ter ondersteuning van de lokale economie bij
deelnemende handelaars worden ingeruild. De GR geeft in deze zitting hiervoor goedkeuring aan
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Belfius Bank, als Belfius, the Studio, als
dienstverlener, en Stad Ninove, als klant.
116. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijk kader uitbreiden bestaande en
creëren bijkomende terrasruimte - principiële goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS geeft principiële goedkeuring aan het tijdelijk kader betreffende het uitbreiden van
bestaande en creëren van bijkomende terrasruimte.
117. Evenementen-The Mauritz-Pop Up Zomerbar van 12 juni 2020 tot en met 31
augustus 2020 en Wettelcup 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020weigering
Verdaagd

15

118. Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
Het CBS geeft goedkeuring aan het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst
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